Bestyrelsesmøde Saltum Strand 21. april 2021.
Tilstede: Knud, John, Lisbeth, Susanne og Svend.
1.
2.
3.
4.
5.

Økonomi:
ca 88.500kr i kassen.
medlemmer ca 500 pr dd.
regnskab: Lisbeth har aftalt med revisor Per Jessen om revision.
budget. Kontingent fastholder 100kr årligt.

2.
Knud søger Trygfonden om en hjertestarter der skal hænges op på Ishuset på Saltum Strandvej.
Enighed om at få en hjertestarter. Sættes på generalforsamling, om at vi selv betaler i tilfælde af et
nyt nej fra Trygfonden. Jeg har søgt, ansøgningsfrist 1. september!! Så det varer lidt inden vi får
svar.
Bænke, hvor skal vi have bænke og er der nogen der skal udskiftes. Vi spørger på
generalforsamlingen.
3.
Lokalplanudvalgets arbejde.
14 emner på listen der kan beskrives, men kun 4 er blevet beskrevet. Udvalget har ikke mødt
hinanden fysisk. Der er 9 i udvalget, med større og mindre entusiasme.
Knud orienterede om at få 2011 planen nyarbejdet med kommunen som initiativtager,
grundejerforeninger, ejerlaug og SSJK.
John er villig til at stille op til SSJK’s bestyrelse.
Der er generalforsamling i SSJK 8. maj: Knud, John deltager fra os
4. Generalforsamling 1. august, på Faarup Skovhus. Knud aftaler med Faarup Skovhus. Er bestilt.
Der udsendes allerede nu meddelelse om tidspunktet.
Knud aftaler med Martin Jørgensen om han kan. Har ringet og bedt om tilbagemelding.
Knud aftaler med Jens Chr. Golding om deltagelse i generalforsamling. Forsøger i morgen torsdag!
Svend tager kontakt til Jacob Tøjner om at være dirigent.
5.
Bestyrelsen foreslår at beslutningen fra medlemsmødet 2019 om husstørrelser .Her blev der
besluttet 150m2 incl alt!!! I vores forenings område.
Svend skriver det mest fornuftige , farvekoder ! nts-koder.
John og Svend laver et udkast. Til fremlæggelse på generalforsamlingen.
6. Ændring af vedtægter:
§10 tilføjes.
Bestyrelser underretter medlemmer om løbende arbejde, nye initiativer via mail, facebook og
hjemmeside.
7. §11 ændres til

8.
9. Generalforsamlingen/ Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel på
mail og med brev til de der ikke mail/ikke har opgivet mail.
10. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
11. Indkomne forslag lægges på hjemmesiden.
Beretning og revideret regnskab lægges på hjemmesiden inden generalforsamling.
§12 ændres i sidste linie:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter en sådan anmodning.

6. Opstilling.
Susanne ønsker ikke at stille op igen.
John spørger i lokalplanudvalget om evt. kandidater også om suppleantposten
Svend og John stiller op til valg f for et år plus et nyt medlem der også vælges for et år.
Knud og Lisbeth stiller op til valg for 2 år
Herudover skal der vælges to suppleanter. For et år.
Herudover skal der vælges en revisor for 2 år plus1 revisor for 1 år ,plus 2 revisorsuppleanter for 1
år.

7. Hastighedsbegrænsning.
Nævnes på generalforsamling.
8 Affaldssystem.
Pr 1.juli 2021 nyt system.
KJ orienterede.
12. Klitsyn. Aflyst 2021..
Renovation på Tippen, opfordret til egenkontakt.
13. Forsikring. Vi tegner en fobestyrelsesansvarsforsikringring. Lisbeth tager sig af det.
Evt. Svend. Henvise til artikler fra Nordjyske, Svend informerer til stadighed bestyrelsen med med
artikler fra Nordjyske.
Ref Knud

